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Gurrelund/Bjerrelund fylder
50 i år

En jæger ved det
danske hof

Kom til foredrag i Café 13

Loppemarked i
Rheumhus

Tag dine bedste lopper med

Mød Jimmy
Bernhardt

Halloween i Café Perlen
Tryllekunst og halloweenbuffet

- Ejendomsfunktionær og nabo

www.brøndbystrand.dk

Medarbejder i Fokus
Jimmy Bernhardt,

Ejendomsfunktionær i BAB Rheumpark
Når man møder Jimmy Bernhardt,
tager det ikke mange sekunder at
fange, at vi her har en ejendomsfunktionær, som brænder for sit fag
og måske mest af alt selve Brøndby
Strand. For Jimmy bor nemlig også
selv i området. Og det står hurtigt
klart, at den service, Jimmy tilbyder,
strækker sig ud over den normale
arbejdstid.
”Når jeg er ude af døren, så er jeg på
arbejde. Så er det lige meget hvad for
noget tøj, jeg har på. Sådan er det bare.
Det er det, man siger ja til, ellers skulle
jeg have fundet mig et andet arbejde”.
Og ejendomsfunktionærens engagement bakkes op af bestyrelsesformand i Rheumpark, Ole Larsen, som
har kendt Jimmy i adskillige år: ”Jimmy
har ikke fyraften klokken tre eller klokken fire. Han har fyraften, når der ikke
bliver bedt om mere. Man kan roligt
sige, at han kan betegnes som arbejdsnarkoman”.
Motorcykler og elektriske propelfræsere
53-årige Jimmy har sin daglige arbejdsgang i Rheumpark, hvor ’altmulig-mand’ måske er en mere passende titel. Foruden at holde området trimmet og ryddeligt har Jimmy
ansvaret for maskinerne og giver
også en hånd med, når håndværkerne har brug for hjælp. ”Jeg hjælper
håndværkerne med værktøj, når de står
og mangler noget. For vi har stort set
alt. Og det, vi ikke har, er ikke værd at
have”.
Det er ikke uden grund, at det er
Jimmy, der står for maskiner og
værktøj. Med en uddannelse som
lastvognsmekaniker, en fortid med

eget designfirma og en stor interesse for særligt motorcykler har
Jimmy styr på mekanikken. Dette
fremgår tydeligt, da telefonen ringer
under interviewet. Jimmy tager den
selvfølgelig – han er jo på arbejde.
”Det var den elektriske propelfræser.
Den var i restordre, så den kommer i
næste uge”, fortæller Jimmy, da han
har lagt på. Og han fortsætter begejstret beskrivelsen af propelfræseren
og de oplagte fordele ved eldrevne
maskiner. Det ikke er til at tage fejl
af hans passion for det tekniske
grej, som han dagligt nørkler med i
Rheumpark.
Social Vicevært
Jimmy har boet i og omkring Brøndby
Strand siden 1974. Og efter mere
end 15 år i sit blå/gule arbejdstøj har
han opbygget et indgående kendskab
til området og ikke mindst skabt en
tillidsfuld relation til beboerne. En
kendsgerning som Ole Larsen kun
kan nikke til. ”Alle kender Jimmy. Både
børn og voksne”. Og Ole uddyber: “For
mange år siden udnævnte vi Jimmy til
social vicevært, fordi han er så social,
som han er. Han er altid med på de ture,
vi laver, og han render frem og tilbage
med øl og vand til dem af os, der ikke er
så godt gående. Og så udnævnte vi ham
til social vicevært og gav ham en T-shirt
som bevis på titlen”.
Nørd i bunkere
At Jimmy har en stor interesse for
sit arbejde og særligt maskinerne
og værktøjet fremgår tydeligt. Han
har dog også en anden passion, som
optager meget af hans fritid. Flere
gange om året valfarter Jimmy og en
gruppe af Brøndby Strand-beboere
af sted mod forskellige museer eller

destinationer i Europa, hvor vigtige
slag fra særligt 2. Verdenskrig har
fundet sted. ”Vores rejseleder er historiker, og man kan kalde det en slags
studietur, hvor vi også har fokus på det
sociale”, siger Jimmy og forklarer, at
hans fascination for historie ikke er
opstået ud af det blå. ”Den har jeg jo
nok med hjemmefra. Der er ikke det
museum i Danmark, jeg ikke har været
på som barn”, siger Jimmi, der betegner sig selv som en ‘nørd i bunkere’.
Næste tur går til Ardennerne, hvor
gruppen skal være afsted i en uge og
besøge både slagmarker og museer.
Ole forklarer, at de ofte kan fylde en
hel bus og uddyber, hvordan de populære ture opstod.
”Det var noget, jeg fandt på for ca. 20
år siden, fordi jeg syntes, vi kendte for
lidt til hinanden. Der kommer folk med
fra stort set hele ’Stranden’. Vi tager jo,
naboer, venner og bekendte med”.
Når arbejdet bliver familie
Til spørgsmålet om, hvordan det
er at have en gut som Jimmy ansat
og boende i området, svarer Ole
prompte: ”Jimmy har jo kaldt mig ’far’
i mange mange år, behøver jeg at sige
andet?”, spørger han retorisk og
fortsætter, ”han har været et af mine
børn. Sådan er det bare”.
Jimmy samler selv op og afslutter
interviewet med et smil på læben. ”Ja,
den er god nok. Og det er jo pragtfuldt
at være i et område, hvor der foregår
aktiviteter som for eksempel rejserne.
Mange gange ser man, at de ældre
bare bliver overladt til sig selv, men
her dyrker vi samværet i og omkring
højhusene, og det skaber sammenhold,
og man passer på hinanden. Det er rart
at se og være en del af”.

CAFÉ 13
Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25
Mail: cafe13@bo-vest.dk
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Tirsdage og torsdage fra 17-19 serverer vi denne
måned kun retter, der aldrig har været serveret i
Café 13 før.

Foredrag: Jæger ved det danske hof
Torsdag den 5. oktober kl. 14-16
Kom og hør Hans Peder Jacobsen om sine 42 år
i kongehuset. Pris: kr. 50/kr. 25 (pensionist,
efterlønner og ledige over 50 får 50 % rabat).
Tilmelding til aof-brondby.dk eller på tlf. 4353 0093

Oktober/Tyrolerfest
Fredag den 6. oktober kl. 19-24
I forbindelse med Kulturnatten har vi iklædt caféen
autentisk tyrolerstemning, hvor skummet på det tyske
øl er højt, og DJ Heini sørger for at sætte gang i festen.
Der er 1 gratis øl til alle, der kommer iført tyrolertøj.
Herzlich willkommen!

Den store vildtaften og 9-års fødselsdag
Fredag den 13. oktober kl. 18-22
Hurra! Vi fejrer Café 13’s fødselsdag ved at tilberede
alverdens vildt på alverdens måder. Menuen består af:
Kronhjort, Vildsvin, Dådyr, fasan, gråand mm.
Køb billet senest den 10. okt. kl.12 til 198 kr. pr. person.
Ved at deltage støtter du automatisk Knæk Cancer
med 10 kr.

Vil du lave dine egne bolsjer i
efterårsferien?
Onsdag den 18. oktober kl. 13-16
Vi arbejder i hold på 10 i køkkenet, hvor I to og to får
mulighed for at lave de bolsjer, som I har lyst til. Skal
det være lakrids, blå ugler eller jordbær? Børn fra 10 år
er velkomne. Pris 15 kr. Tilmelding inden 12. oktober i
Café 13, tlf. 3198 0836 eller mail: inb@bo-vest.dk.
NB. Alle under 13 år skal følges med en voksen eller en
ældre søskende/ven.

Banko til fordel for Knæk Cancer
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.15
Hele salget fra månedens bankospil går til Knæk Cancer. Der vil desuden stå en indsamlingsbøtte i baren,
hvor beløb kan doneres. Sidste år blev der indsamlet
20.000 kr. - måske kan vi slå denne rekord?

Mød dine lokale politikere
Torsdag den 26. oktober kl. 18.30
Kom og hør hvad dine lokale politikere står for. Du har
sikkert flere spørgsmål, du gerne vil have besvaret.
Så kom og vær med, og hør hvad de kan gøre for, at
Brøndby Strand bliver et endnu bedre sted at bo.
Der er i øvrigt lækker ”valg-flæsk” på menuen fra
kl. 17-19.

Uhyggelige græskar og halloweendisco
Fredag den 27. oktober kl. 18.30-21
Vær med, når Café 13 bliver invaderet af hekse, zombier og vampyrer. Twiggy Disco står for musikken og al
den sjove underholdning. Kom gerne udklædt. Entréen
er 10 kr. og inkluderer 1 sodavand. Alle mellem 7-13 år
er velkomne.
Allerede fra kl. 14-16.30 kan du dog komme og lave et
uhyggeligt græskarhoved. Så tag vennerne med til en
sjov og lidt uhyyyyyggelig dag!

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5		
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Halloweenbuffet og tryllekunst

Mandag den 30. oktober kl. 17.30
Trylle-Carsten leverer et show fyldt med sjov - både for
store og små. Han tryller ved bordene lige for næsen af
publikum og på scenen, hvor alle kan se med. Aftenens
buffet er trukket i halloweenkostumet. Vi glæder os til at
se dig. Billetter 70 kr. Købes senest den 25. oktober.

Buffet

Mandag og onsdag aften kl. 17-19
og tirsdag og torsdag kl. 11-13
Vi byder på et spændende udvalg af retter, som vi
løbende skifter ud afhængigt af sæsonen. Prisen er 45 kr.
for aftenbuffeten og 35 kr. for frokostbuffeten. Mandag
og onsdag har vi klassisk smørrebrød på frokostmenuen
fra kl. 11-13. Kom og spis med.

Kom i Perlen i efterårsferien

Café Perlen holder ÅBENT i efterårsferien, 16.-20. oktober.

RHEUMHUS
Albjergparken 4
Tlf.: 43 54 11 38
Mail: rheumhus@brnet.dk

Lørdagscafe og loppemarked

Lørdag d. 7. oktober kl. 10-14
Lopperne sælger tøj og sko i forskellige størrelser,
smykker og hjemmestrik samt mange andre gode
sager. Cafeen sælger smørrebrød, kaffe og te m.m. Har
du lyst til at sælge egne ting, kan du købe et bord ved
henvendelse i cafeen eller på tlf. 4354 1138.

Folkedans

Mandag den 9. og mandag den 23. oktober kl. 19.30
Brix og de andre folkedansere står klar, når der spilles
op til en skøn omgang folkedans. Kom og vær med!

Sangaften

Torsdag den 26. oktober
Kom og skrål med, når Brøndby Musikalske Venner
spiller op til sang med levende akkompagnement.

Ferieåbent

Vi har åbent i uge 42, så kig ind i efterårsferien. Dog
lukker vi caféen kl. 14 den 9. og 16. oktober.

Fakta

50 ÅRS JUBILÆUM
I GURRELUND/
BJERRELUND

• Tranemosegård afdeling T15 /
Gurrelund & Bjerrelund
• Rækkehusene er opført i 1966/67
• De 160 boliger er fordelt på 4 etog 4 to-rums lejligheder i et plan
og 136 fire- og 16 fem-rums
rækkehuse i to-etager med have
• Kun børnefamilier kan tildeles fireog fem-rums boliger
• Antal beboere 328 - heraf 52 under
18 år (2016)

I anledningen af Gurrelund/Bjerrelunds
50 års jubilæum tog vi en snak med
den afgående afdelingsformand, Allan
Nielsen.

når snakken falder på Allans egen tid i
bestyrelsen. Han husker også med stor
præcision, hvornår han selv startede sit
beboerdemokratiske arbejde. ”Det var
den 21. januar 1970. Der var jeg jo 23 år
Med lyden af feststemte beboere i bag- gammel.” Og til spørgsmålet om, hvordan
grunden fik vi lov til at stjæle Allan til et
det går med at engagere beboerne fra de
kort interview om afdelingens historie
yngre generationer erkender formanden
opgaver med, hvor man skal følge med
og status efter 50 år. Formanden havde da også uden bebrejdelser i øvrigt:
i regnskaber og regelsæt og så videre,
netop været på scenen foran de fremmødte beboere, hvor han fremhævede
Det var jo en anden tid, og der var generelt fortæller Allan og forstår derfor godt, at
bestyrelsesarbejdet kan virke afskrækafdelingens gode sammenhold og enet større politisk engagement dengang,
gagement eksemplificeret ved den rela- som lejerbevægelsen udsprang af. Lejerbe- kende for travle børnefamilier.
tivt høje deltagelse ved beboermøder i
vægelsen bestod jo nærmest kun af socialafdelingen på 20-30%.
demokrater og kommunister dengang. Det Et smørhul i Brøndby Strand
Hvad er det så, der kendetegner fødsevar traditionen”.
13 oprindelige familier
laren, Gurrelund/Bjerrelund? Det spørgsEt andet eksempel på den herskende
Engagementet er intakt
mål havde formanden ikke svært ved at
afdelingspatriotisme er, at 13 af afdelin- Allan påpeger, at det ikke er engagesvare på.
gens 160 boliger beboes af familier, som mentet omkring fællesskabet, der halter
har været med fra starten i 1966. Allan
hos de yngre generationer. Det kommer ”Et godt naboskab generelt. Og en god soforklarer også, hvordan det aldrig har
cial forståelse. Vi har været med i De9 hele
bare til udtryk på andre fronter.
været et problem at skaffe medlemmer
vejen, og det er til trods for, at vi ikke rigtig
til afdelingens bestyrelse.
”Det er helt klassisk, at de unge familier
har nogen problemer af social karakter,
og børnefamilierne engagerer sig omkring
sammenlignet med de andre”, fortæller
”Vi har altid gjort meget for at holde bedaginstitutioner, skoler og fritidsaktiviAllan og lægger vægt på at samarbejdet
boerdemokratiet i live. Vi har brugt meget
teter. Og når de så kommer op omkring de
handler om solidaritet på tværs af boligenergi på at forklare folk, hvad sammen35-45 år, så er de til at have med at gøre.
organisationerne.
hængen er med lejerbevægelsen og dens
Ellers oplever vi også, at de engagerer sig
historie, og hvor vigtigt det er, at man
i mærkesager. Hvis der for eksempel skal
At det er en velfungerende afdeling, der
engagerer sig. Fordi de fleste mennesker
laves en totalfornyelse af en legeplads
fejrer sit 50 års jubilæum fremgår også,
har jo travlt nok med passe deres arbejde
eller vaskerifornyelse, så kommer de, og så da borgmester Kent Magelund går på
og så videre. Og mange boligafdelinger har nedsætter vi et ad hoc-udvalg. Dér er der
scenen efter formandens tale. Borgmeshaft besvær med at skaffe nye bestyrelses- ikke de store problemer med at få folk med, teren betegner Gurrelund/Bjerrelund
medlemmer, men vi har aldrig manglet. Der og det er jo dejligt”.
som et ”smørhul” i Brøndby Strand.
har altid været nogen, vi kunne overtale.
Allan erkender også, at det beboerSmørhul eller ej, så er der ingen tvivl om
Uden at vride armen om på dem”, lover
demokratiske bestyrelsesarbejde kun er at Gurrelund/Bjerrelund er en populær
Allan Nielsen med et smil på læben.
blevet mere indviklet og tidskrævende
afdeling. Både blandt de nuværende
Valgt ind i bestyrelsen som 23-årig med tiden. ”Problemet er, at der i sambeboere og de 1200 familier, der står på
Man mærker tydeligt engagementet
menhæng med demokratiet og medindfly- venteliste til at flytte ind i den halvhundog hjertet, der banker for afdelingen,
delsen er fuldt så mange administrative
rede år gamle afdeling.

www.brøndbystrand.dk

